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Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve) :  Totali 14,564,846 ( katermbedhjete milion e 
peseqind e gjashtedhjete e kater mije teteqind e dyzet e gjashte) leke pa TVSH. 

 
Afati i kryerjes se shërbimit:      60 (tridhjete) dite nga data e nenshkrimit te kontrates. 
 

Data e zhvillimit të tenderit:        10/09/2015, 11:00  
vendi: në  menyre elektronike ne www.app.gov.al 
 

Afati i fundit për pranimin e dokumentave:  data: 10/09/2015, 11:00,  
vendi: në  menyre elektronike ne www.app.gov.al 
 
Dokumentat  e tenderit  janë të disponueshme në adresën e internetit: www.app.gov.al. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga 
“Sami Frashëri”, Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885 
 
Lloji i Proçedures së Prokurimit: “Tender i Hapur” 
 
Objekti i Prokurimit: “Rehabilitimi i bregut të Liqenit të Ohrit dhe gjelbërimi 
përgjatë rrugës së segmentit Lin – Pogradec” 
 
Fondi limit: 164,998,901 (njëqind e gjashtë e dhjetë e katër milion e nëntëqind 
e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e një) Lekë (pa TVSH) 
 
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit 
 
Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në 
gjuhën Shqipe. Ofertuesit mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhën Shqipe 
 
Afati për Kryerjen e Punimeve: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës, 
me përfundim brënda 8 muajsh nga data e nenshkrimit te kontrates 
 
Hapja e Ofertave: Do të bëhet në 12.09.2015 ora 10.00 
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 12.09.2015, ora 10.00 
Vëndi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al 
 
Personi Pergjegjes: Valentina Kazanxhi, Njesia Ligjore dhe e Prokurimit 
 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
 Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 
 Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 
 Fax: 00355 4 2 234 885 
 E-mail: vkazanxhi@albaniandf.org 
 
Operatorët ekonomikë të huaj, në mënyrë që të përdorin sistemin e prokurimit 
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elektronik, duhet të rregjistrohen si operatorë ekonomikë në adresën e internetit: 
https://www.app.gov.al/ep/Registration.aspx. 
 

KESH SH.A. 
 

 KESH sh.a. me adrese Blloku Vasil Shanto, Tiranë Tel/ Fax +355 42 228 349 P.O. Box 259/1  
Tiranë, e-mail: mail@kesh.al 

 
Lloji i procedurës: Tender i hapur, me mjete elektronike. 

 
Objekti : “Hapja e puseve, instalimi i Piezometrave ne anën e pasme të trupit të digës dhe kontrolli i 
ujrave të filtrimeve në pjesën e poshtme të digës së Komanit”. 

 
Fondi limit 14.999.985 (katërmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e 
tetëdhjetë e pesë)  Lek pa  TVSH, vënë në dispozicion nga vetë KESH sh.a.  

 
 Kontrata do të realizohet në një afat prej 60 dite, nga data e nënshkrimit të saj. 

 
Data e zhvillimit të tenderit është data 14 /09 / 2015  ora 10.00 
Prokurim elektronik  www.app.gov.al 
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave është data  14  /09 / 2015 ora  10.00  
Prokurim elektronik  www.app.gov.al 
 OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË 

ELEKTRIKE SH.A 

 
Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, 
me adresë Rr. “Andon Zako Çajupi”, Pll. Conad, Kati III, Tiranë, Nr. Tel. 042274185, Njësia e 
Prokurimeve 
 
Lloji i procedurës së prokurimit:  Procedurë  “E hapur ”  me mjete elektronike.    
 
Objekti i prokurimit : “Ndërtim dhe rikonstruksion të zyrave të administratës të  OSHEE sh.a”. 
 
Fondi limit:   475,867,096 ( katërqind e shtatëdhjetë e pesë milion e tetëqind  e gjashtëdhjetë  e 
shtatë mijë e nëntëdhjete e gjashtë)   lekë pa tvsh. 
 
Burimi i financimit: nga të ardhurat e OSHEE sh.a. 
 
Afati për punimin: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit. 
 
Data e zhvillimit të tenderit: datë 11.09.2015 ora 14.00  
vendi në menyrë elektronike, www.app.gov.al Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike sh.a, me adresë Rr. “Andon Zako Çajupi”, Pll. Conad, Kati III, Tiranë, Nr. Tel. 
042274185, Njësia e Prokurimeve.  
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	Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të  Transportit Rrugor, në adresë: Rruga Irfan Tomini ( Ish zyrat e OA-se) Tiranë , fax: 04 22 38 175
	Afati i fundit për pranimin e dokumentave,data:  14.09.2015 ora 10.00
	Prokurim elektronik në websitin zyrtar të Agjencisë së Prokurimit Publik, https://www.app.gov.al Dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.
	Përshkrimi i shkurtër: Shërbimi i evidentimit faktik në terren i ndërtimeve pa leje.

	Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë DRSHTRr Durres me adrese:   L. 14 Ish Parku i Eksporti Shkozet , Durres me nr.Tel. 052 64382 , sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marr...
	Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
	Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
	Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
	 Vërtetimi i debisë së paraqitur me Nr.4704 Prot, datë 19.06.2015, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, ku evidentohet që: “…pas verifikimeve të kryera në Sistemin e Faturimit, rezulton që “Rafaelo 2002” sh.a , të ketë në...
	Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me VKM nr.109, date 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti d...

	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR
	Njoftim për  vende te lira pune

	UDREJTORIA RAJONALE E FONDIT TE SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR FIER
	NJOFTIM  PER VEND  TE  LIRE  PUNE
	Ne zbatim te VKM-se Nr. 176 date 29.03.2006, ju lutemi te botoni ne Buletinin e Njoftimeve Publike njoftim per vend te lire pune si me poshte :
	D. R.F. S.D. K. SH  Fier shpall kete vend te lire pune:
	1 – Specialist farmacist Sektori I Rimbursimit prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier.
	Kandidatet per kete vend  pune duhet te plotesojne keto kerkesa:
	1 – Te kene mbaruar Arsimin e Larte per Farmaci.
	2 – Nota mesatare do te jete avantazh.
	3 – Te kete pervoje pune .
	4 – Te jete i komunikueshem.
	5 – Te zoteroje kompjuterin.
	6 – Zoterimi i gjuheve te huaja do te jete avantazh.
	Te interesuarit duhet te paraqesin prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier 14 dite kalendarike nga data e njoftimit ne A.P.P.  keto dokumenta:
	• Vertetim nga Gjykata e Prokuroria .
	• Diplome dhe listen e notave.
	• Pershkrimin e edukimit dhe karieres personale (currikulium vitae).
	• Çertifikate apo diplome per gjuhen e huaj.
	• Reference pune ku ka punuar.
	• Libreze pune .
	• Certifikate kompjuteri.
	Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose te noterizuara.
	Dokumentat te dorezohen ne zarf te mbyllur, i cili protokollohet  ne sekretari.
	Adresa: Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Fier , Lagjja: “29 Nentori”, Rruga “Dervish Hekali” Tel.  034 22 2145

